




визнана дорослою у тому суспільстві, до якого вона належить. У нашому 
суспільстві дорослою вважають людину, яка досягла фізіологічної, психо
логічної і соціальної зрілості, набула певного життєвого досвіду, має зрі
лий, такий, що постійно зростає рівень самосвідомості, виконує ролі, тра
диційно закріплені за дорослими людьми, бере на себе повну відповідаль
ність за своє життя (у тому числі економічне і моральне) та поведінку. 

Ефективність навчання дорослих залежить від багатьох чинників, а са
ме: мотивації, рівня підготовленості, прагнення навчатися, підвищувати 
свій професійний рівень, а відтак вимагає різних підходів у реалізації цілей 
навчання. Зазвичай дорослі люди мають бажання вчитися, якщо бачать ре
альну потребу у цьому та можливість використати результати цього для 
поліпшення своєї діяльності. Як правило, дорослі активно беруть участь 
у процесі навчання, додаючи у навчальні ситуації власний досвід, життєві 
цінності та намагаються співвіднести або ж підпорядкувати перебіг на
вчання власним цілям і завданням. 

Американський психолог К. Роджерс доводить, що доросла людина 
є ініціатором власного навчання й відповідальним та активним учасником 
цього процесу. Вчений сформулював психологічні особливості людей, що 
створюють передумовами успішного навчання: 

• людина за своєю природою має суттєвий потенціал до навчання; 

• навчання може бути ефективним за умови актуальності його пред
мета і коли особистості людини (її «Я») нічого не загрожує; 

• навчання охоплює усю особистість, а відтак спонукає до змін у са
моорганізації й самоусвідомленні; 

• переважна складова навчання досягається дією, за умови збережен
ня відкритості досвіду; 

• самокритика і самооцінка сприяють творчості, підвищенню неза
лежності й упевненості у собі. 

Не можна обійти увагою й таку особливість навчання дорослої люди
ни як наявність численних сімейних та соціальних обов'язків. Так само не
обхідно зважати й на те, що дорослі набувають нові знання і навички з різ
ною швидкістю, а тому індивідуалізації навчання має належати провідна 
роль у навчальному процесі, так само як слід ураховувати необхідність 
підвищувати самооцінку та відчуття особистої гідності кожної людини. 

Водночас, на думку К. Роджерса, на сучасному розвитку суспільства, 
з притаманними йому постійними змінами, у процесі навчання необхідно 
перенести акцент з викладання на учіння, організоване не як трансляцію 
інформації, а як фасілітацію усвідомленого учіння. Такий перебіг подій 
К. Роджерс розглядає як прояв нового мислення, як справжню реформу 
освіти [2]. Отже постає проблема зміни підходів в організації і формах 
освіти дорослих. 
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